ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA CARAŞOVA
CONSILIUL LOCAL
Proces-verbal
Încheiat astăzi, 30.09. 2019, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Caraşova, judeţul
Caraş-Severin.
Convocarea pentru şedinţa ordinară s-a efectuat în baza dispoziţiei primarului, conform
prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi toți cei 11 consilieri locali în funcție. Sunt prezenti de
asemenea primarul comunei, secretarul comunei, functionari din aparatul de specialitate al primarului.
Lucrările sedintei sunt deschise de către presedintele de sedintă, domnul consilier Uichita Nicolae.
În continuare, este supus spre aprobare, procesul verbal din sedinta anterioară.Nu sunt obiectiuni.
Se supune la vot procesul verbal, fiind aprobat în unanimitate.
Se trece la prezentarea proiectului ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de
specialitate a primarului comunei Carașova.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzului de transport
școlar pentru elevii și cadrele didactice din cadrul Liceului Teoretic Bilingv Româno-Croat
Carașova, județul Caraș-Severin
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pe perioada
2019-2023 , a Planului Local de acţiune în domeniul serviciilor sociale, precum și Procedura de
identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor de părinţi şi a monitorizării situației
familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți la nivelul Comunei
Carasova
4. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgență în
cazurile de violență domestică .
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea unei taxe anuale pentru administrarea fondului forestier
și modificarea Regulamentului de organizare si functionare a OCOLULUI SILVIC BANATUL
MONTAN REGIE AUTONOMĂ.
6.Diverse.
Domnul primar propune introducerea pe ordinea de zi a unui număr de încă 4 proiecte de hotărâre.

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general indexat si a cofinanțării pentru
obiectivul de investiții ” Canalizare menajera in localitatea Nermed”
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general indexat si a cofinanțării pentru
obiectivul de investiții ” Canalizare menajeră Iabalcea”
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general indexat si a cofinanțării pentru
obiectivul de investiții ” Alimentare cu apă localitatea în Nermed”
Se supune la vot , ordinea de zi cu modificările propuse, punctul Diverse fiind decalat la nr.10 de pe
ordinea de zi, fiind aprobată cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de
specialitate a primarului comunei Carașova.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.

Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptată hotărârea cu unanimitate de
voturi.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi:

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzului de transport
școlar pentru elevii și cadrele didactice din cadrul Liceului Teoretic Bilingv Româno-Croat
Carașova, județul Caraș-Severin
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Domnul consilier Pauța Mihai nu este de acord cu prpunerea de regulament intocmit de către conducerea
liceului; are obiectiuni in ce priveste numărul de kilometri propusi pentru deplasarea microbuzului.
Se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptată hotărârea cu 8 voturi pentru, 3 abtineri,(Pauta,
Bogdan, Curiac)
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi:

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pe perioada
2019-2023 , a Planului Local de acţiune în domeniul serviciilor sociale, precum și Procedura de
identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor de părinţi şi a monitorizării situației
familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți la nivelul Comunei
Carasova
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptată hotărârea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi:

4. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru interventia de urgență în
cazurile de violență domestică .
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar. Nu sunt obiectiuni.
Se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptată hotărârea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi:

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea unei taxe anuale pentru administrarea fondului forestier
și modificarea Regulamentului de organizare si functionare a OCOLULUI SILVIC BANATUL
MONTAN REGIE AUTONOMĂ.
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar.
Sunt nemultumiri din partea majorității consilierilor care sustin că taxa ar fi prea mare care va duce
implicit la cresterea contributiilor fată de ocolul silvic.
Se supune la vot proiectul de hotărâre: 3 voturi pentru (neagul, Curiac, Bogdan), 7 abtineri, 1
impotrivă(Frana), în consecintă hotărârea nu a fost adoptată.
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi:

6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar. Nu sunt obiectiuni.
Se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptată hotărârea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi:

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general indexat si a cofinanțării pentru
obiectivul de investiții ” Canalizare menajera in localitatea Nermed”
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar. Nu sunt obiectiuni.
Se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptată hotărârea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi:
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general indexat si a cofinanțării pentru
obiectivul de investiții ” Canalizare menajeră Iabalcea”
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar. Nu sunt obiectiuni.
Se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptată hotărârea cu unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi:
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general indexat si a cofinanțării pentru
obiectivul de investiții ” Alimentare cu apă localitatea în Nermed”
Se dă citire expunerii de motive şi a proiectului de hotărâre, de către domnul primar. Nu sunt obiectiuni.
Se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptată hotărârea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi:
10.Diverse.
Domnul presedinte de sedintă, acordă cuvântul:
-d-lui Curiac, care solicită să se intervină pe portiunile de drum unde s-au făcut lucrările de canalizare/D-l
Viceprimar sustine că s-a intervenit deja cu zgură pe unele portiuni; de asemenea, d-l Curiac solicită să fie
luate măsuri impotriva acelora care aruncă deseurile in zona Krska, să fie amendati; totdată solicită să fie
pusă in functiune cismeaua de la cimitir; referitor la stadiul lucrărilor de asfaltare la drumul Caici,
intreabă când va incepe asfaltarea?/Viceprimar-lucrările sunt în grafic.
-d-l consilier Vatav solicită să fie montate 2 camere video la obiectivele de interes public la Nermed,
pentru asigurarea pazei acestora;
-d-l Viceprimar Neagul Petru informează consilierii referitor la situatia dezastruoasă în care se află
păsunile concesionate fermierilor, din cauză că acestia nu isi indeplinesc obligatiile contractuale.
Nefiind alte discuții, preşedintele declară şedinţa închisă.
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